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Bü proces-vêrl¡aal van de buiterrgewone atgemene vergaderlng van 25 Junl 2013 en 10 december 2013i
werden volgende statuten gewfizlgd, 8ij beslult van 28 april 2014 van de Vlaamse minlster van Bestuuæzakon,i
Binnenlands B6stuur, lnburgeiing, Toedsme en Vlaamse Rand, werd deze statutenw¡jzigìng goedgekeurd. i
Do aangopaste statuten lulden ats
i
TITñL ¡. NAAM, RECHTSVORM, DOEL, ZETEL,DUUR, DEELNEMERS, AANSPRAKELIJKHÊID i
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volgt:
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Artikell

i

verenigtng.
i
Z[ heeft rechtspersoonll)kheíd door het decreet van zes tull tweeduizend en'éån, houdonde dsi
lntergemoentelflke samenwerklng.
i
Zl wgrdt 'SOLVA" gonoernd, lntergemeentelljk eamenwerklngsverband voor ruimtel[ko ordenlrrg en soclo-i
economischt expansle, Z{j wordt hiema de verenþlng genoemd,
Deze verenþfng is de voorEottíng van Oã óurgerlijke vonnoolschap met de reohtsvorrn van eeni
coöperatleve ven-noõtschap met beperktðaansprakelljkhäi¿ iintercomrnunale Vorenìging Land van Aalst'.
Ârille¡e
De verenþing heeft geen handelskaraktçr, Ze vormt een publlekrechtelijke rochlsporsoon.
i
De verenlglng wordt behserst door het deereet van zes Juli fuieedulzend en één, houdende dei
Íntergemeentelfke samenwerklng en de ondorhavfge slatuten.
i
Do verenlglng ls een dienstvedenende
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Zc wordt beheerst door de bepalingen van het welboek vân vennootschappen dle gelden voor dei

vennootschapsvorm van do coöperatiave vennootschap mot beperkle aansprakelljkhåH voor zóver het decreetf
en da statuten ernaar verwiJzen òf er punten ztjn dle nlet geregoiA zlJn ln hst decreét of onderhavigo statuten. i

Artlkel3

Ds ver€nlglng heeft lot doel
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1. B? rulmtelljke ordenlng_id9.or het opstellen,van structuurplannen, rulmtelljke

soorlgel'{ko.

¡

uitvoeringsplannen,i

r¡atuurontwlkksllngsplannen, mobillteltsplannen on
2. De economlsche, reoreatieve, culturolo sn socìale ontwlkkellng van het we¡kfngsgebled

q)
.Ò

Þr)

2.1. tJo studie ervan; de promotle ervan; het opstellen van de plannen ervoóri
admínfstratleve formalltelten orvoor; de ultvoerlng ewan; de financlerlng
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het vervullen van doi
i

2.2. het benaarstlgon van do ultbreidÍng van de bestaande nijverhelds -, handels -. en ambachtsbodrijven enj
-lenelnen, het vestlgen van nleurue ondemomlngen, het benaarsttgen van de nijvorhslds., recreatieve êni
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Verso I Naam en handlekenlng.

p€rsg(o)n(en)
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4, Het indchten on organiseren van sen Gemeenschappelüke lnteme Ðlenst voor Prevsntle €n Beschermlng
op hetWerk
5. Het ondetsteunÞn van de gemeentel[ke admlnìstralle b[ het veruullon van hun taken door het ve¡lenen
van ondersteunende dlensten.
6. Ðe studle van en ondorcteunlng blj rle ontwÍkkeflng van blnnen do deelnemers ult te bou.wen lnformalieen communlcatietechnolog'le, GIS en lokaal e-govemment.
7. Hst behoud, het beheor en het ondeaoek van het archeologlsch patrlrnonlum van hâar werkfngsgebled,
Voor deze doeìstelling geldt het princfpe van weden'rJdse exclusiavs dlensWerleníng tussen de veronlglng en do
aangosloten deelnomers welke op deze dlenstvedenlng een beroep wensen te doen, onvermlnderd het reeht
van de deelnsmers om deze acllvitelten in eigen beheer uit te voeren.
Þe verenlglng verwezenlfkt zfn doel heÞ{ zelf, heÞU ln samenwerking met elk ander open.baar of
particulier organlsme relonlng houdende nìet ds wsttelijke bêpällngen d¡s¡s¿¡rgaândo.

Artlkel4
De vsrênlging mag, bU beslult van do algemono vergadodng. de gestelde doeleinden naslreven door mlddet
van expÌoitatle ln onderscheiden sectoren on ln onderscheiden gewesten.

ArtlkelS
Ðe zetel van de vereniglng ls geveslþd tê Erpe-Mere, Josoph Cardljnstraat 60. Hlj mag, b[ gewoon bosluit
van do Algemene Vergadodng, naar een andere plaals wordsn ove€ebracht, eveneens ln een gebouw dat aan
de verenlging of aan een aangesloten publiekrechtel$k persoon toebehoorl, Ds raad van bestuur zorgt ervôot
dat dlt bssluÍt Ín het Belglsch Staatsblad wordt bekendg€maâkt. De verenþlng mag naast de zetel één of meer
exploítatlezetels vestþen.
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Artikel6
Dp veronlging werd oorspronkolljk opgedcht voor een termijn van derlþ Jaar, dÍe een aanvang haefl
gonomen op veertien juli negentíonhonderd tweeënzestig, dag der publlcalle van de oprichtlng der verenþìng ln
de B$agen tot het Beþlsch Slaâlsblad.
BiJ het versldjken van deze termfin heeft de algemene vergaderlng op achtentwintig februarl
negenlfenhonderd tweeännegenllg besloten tot een eerste verlenglng van de term[n met dedlgJaar, lngaand op
veeúlon jull negentlenhonderd tweeännegentlg,
OvereenkomsËg het artlket 79 palagraaf 2, laatste ìld, van het Decreet van z€s lull tweedulzand en éón,
werd da beslaansduur van de verenþlng beporkt tot achltlen jaren to rekenon vanaf tien november tweedulzend
en één, de datum van de lnwerkingtredlng van het Decreet van zes juli tweedulzend en één.
De bostaansduur van de varenlgfng kan na hot verstdjken van deze termijn, één of rneetdere malen,
vorlengd worden voor esn maximale termfn van telkens achttlen jaren,
Ðe deelnemers die nlet rvensen te veflengsn kunnen daartoe niêt verpllrht wordon sn houdsn op deel ult ts
maken van do vereniging op het einde van het Jaar waadn {ot de verlengíng door de Aþemene Vergàrdering is
besllst Vootaf leggen zljn hun daartoe strekkende beslTsslng voor. Ðeze besllsslng wordt gavoegd bij het
vorslag van do Algemono Vergaderlng.
De deelnemers dle nlet wensen te verlengen moeten de door hen aangegane verblntenissen nalaven, maar
zljn voor hol overíge, naar aanloldlng van het enkele felt van hun utttrecllng wegens nlet-verlenglng, geen
schadevergoedlng verschuldþd. De laâtste drle ledsn van artlkel ð7 van het Decreet yân 6 Jull {vyesduîzentl en
één z[n op hen van toepasslng.
De deetnemers dla nalaten over de verlengfng te besllrsen of hun besllsslng mede te delen, worden geacht
verdsr deel ult te rnaken van de verenþlng.
De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termljn dle haar bestaanstermljn overschrfldt,
indien deze verbìntenissen nagekomen worden door haar lnkomsten, rêsêwss, vast beloofds toelagen of
voorafgaandelljk geplaatste kapltalen.

Arltkeì7
Þo vorenþlng ls samengesteld ult de deelnemers dle overeenkornstlg deze statuten tot deelnemlng

ziJn

toegelaten.
Z[ worden vermeld op do lijst van deelnerners met opgave van hun lnbreng, die als bljlage aan ondorhavlge
statuten ls gevoegd en erwozenliJk dcel van ultmaakt,
Deze lljst wordt door de raad van bsstuur ln overeenstemmlng gebracht met de door de organen van de
verenlglng tezaka genomen beslulten. Hlervan wordt medodeling gedaan aan de algemene vergaderìng, dle er
akto van neenrt.
TITEL tI- I(APITAAL, MAAT$CHAPPELIJKË AANDELËN, INBRENE

ArlikelS
Het vast kapltaal van de verenþlng bedraagt oenenderlþ mlljoen zevenhonderd negenen-zestigdulzend
ddehonderd drieönzevenlþ euro visrennegontlg eurocent (EUR 31.769.073,S4), on wordt vertegenwoordigd
door negonentwintlgduìzend en zeventlen (29.017) A1-Aandelen, vijfduizend (5.000) B1-Aandelsn en b¡intig
(20) C1-Aandelen, elk mot een nomlnale waarde van negenhondsrd drleëndertig euro achtendertig eurocent
(EUR 933,38),
Het kapltaal van de vennoolschap dat het vast gedeelte te þoven gaat, wordt verlegenwoordigd door een
veranderlUk aantal nÍe¿nru ult te geven aandelen op naâm, aangeduld, overeonkomstlg artikel g van do statuteil
al naargelang de hoedanþheld van de inschrijver, als "A2-Aandelen", "B2.Aandelen'dan wel oC2-Aandelen",
elk met een nomlnale waarde vån vlJfenharlntig euro (€ 25,00) per aandoel.
Hel kapltaal ís samengesteld ult aandelen op naarn.
Alle aandelen zijn genummed en lngeschreven ln het aandelsnreg¡st€r van de vereniging dat gohouden
wordt op do maatschappelijke zetel,
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De voorwaarden voor de volstortfng van de aandalen wonJen goregeld door de raad van bestuur, ln
overeenstommfng mot de toepaeselljke wettelIke bepallngen.
Artíket9
De aandelen zljn lngedeeld ln drie soorten, met name (f) een klasse aandelen A ('aandelen 4", zljnde "Al.
Aandelen' en "A2-Aandelen') dewelke onderschreven worden door gemeenten. (li) een klasse aahdelen B
("aandoten 8", zìJnde '81-Aandelen" en'82-Aandelen") devlelke onderschævon worden door provincles on (ill)
een klasse aandelsn C ('aandelon C, zìjnde 'Cl"Aandelen" en "C2-Aandelen") dewelke onderschreven v¡orUen
door andsre aandeefhouders dan gemeenten en provlncles
Alle aandelen moeten werkeltjke lnbrengen vertogenwoordlgen.
Het aantal der aandeten A moet steeds groter zljn dan do hslft van het totaal van ds aandelon A, B en c.
Het aantal der aandelen B mag nlet meer bedragen dan twlntlg (20) procent van het totale maatschappelljk
kâpltaal,
Onvermlnderd deze bepallngen, kunnen de aandelon slechts overgedragen worden tussen de dealnemers
mêt de uftdrukkelljke goedkeurlng van de algenene vergadering. Deze goedkeuring kan slechts worden
verleend wanneer de overdracht niet kan schaden aan de goede ultvoering van de verblnten[ssen,
Blj aanshtlllng vân een lntergemeentelijlr samenwerkingsverband, zullen de aandelen dle door deze wordsn
ond¿rschreven tot de klasse aandelen C behoren,
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Het aandeel van het kapitaal dat door elke gemeonto gêplaatst wordt b[ de lnschrljvlng op nleuw ult te
geven-42-Aandslen, ls bepaald op twee euro vljftlg cent {€ 2.50 ) per Inwoner. Ðo bekomen bedragen worden
op de hogere eenheld afgorond.
De.bevolklngscljfers wor{er¡ steeds bepaald door de Jongsle jaarlljltsa statlsttek van het bevolklngsctjfer van
het Rilk, gopubllceerd ln hot BelgÌsoh Slaatsblad, De leden zutlen onmlddellljk 25 th op hun aandefen stoiten.
Het overþe mag ln eenmaal of blJ pedodlelte albetallngen gestort wordsn. De raad van bestuur zal,
nââñnate de behoofien der verenlging, blstorlingen mogsn vragen.
Ðe leden díe blnnen de dertig dagen na de door de raad van bestuur vasSesteleie dag, de verelste
storllngen nìst zullen gedaan hebben, zulfen van dte dag af de woKelgke lntrest gaidþ voor buigerlljke zaken
rnoeten betalen op hun achterstâll¡ge storllngon.
Hot bedrag van de plaatsing tvordt bìJ elke bestuurswlssellng aangepast bfJ besllsslng van de algernene
vetgaderlng om met de bovolklngsschommellng rekenlng te houden. lngeval van vermlnderlng, mag de
betrokken gemeente nochtans het bedrag van haarvroegere plaatslng handhaven.
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Gemeenten dfe nleuw toetreden, schrijven fn op A2-Aandelen, De kapitaalslnbreng wordt berekend voþons
da bepalingen van artlkel 10. ln de matc het elgen vermogen van de veronlglng het maatschappel[k kapllaal
van de verenþing overschriJdt, katt van de nle¡nve deelnemer een inkomgold worden gevraagd.
Hot lnkorngeld per nleuw uit te geven aandeel wordl bepaald op basls van de waarde van een aandool met
een nominals waarde van vljfentwintìg euro (€ 25,00). Ðe vraarde van €en aandeel met een nomlnale waarde
van vÍjfentwintlg êuro (€ 25,00) is gelijk aa¡ het oigon vêrmogen zoals blijkt ult de meest recenle jaarrokening,
gedeeld door het aantal aandelen. Hlerb$ wordt rekenlng gçhoudsn met
onderscheidsn
kapltaalvertegenwoordlgende waarde van alle op dat ogenblik bestaande aandelen dewelke overeenstemt rnet
ds ondersoheiden nomlnafe waarde van elk aandeel. Het eþen vormogên ls samengesteld rit de som van hst
kapltaal, ds henruaarderlngsmoenrraarden, do ros€rvês en de overgedragen rvlnsVof verlles. Het lnkomgeld per
nleuw ultte geven aandeel wordt bekomen door de nomlnale rvaardo van hot nlouw ult te geven aandeò|, hetz{
viJfenhvlntlg euro (€ 25), van de afdus bekomon waarde van een aandeel ln mlnderlng le brengen,
lndíen andere openbare besturen dan gemeenten of provlncles gemachllgd worden tot aansluìlirrg blJ da
verenlgíng, zullen zlJ als tegenwaardo voor hun lnbreng, C2-aandelen ontvangen, €veneens met nómlirafe
waarde van vijfenhrintig euro (€ 25) per C2-aandeel. Aan deze C2-aandolon z[n dezelfde rcchten verbonden
afs aan de aandelen baharende tot de klasse A,
Artlkel 12
Ðe gomeenten dle van de vorenlglng deef ultmaken verlenen van rechtswege hun waarboç, tot beloop van
het nlet afbetaalde gedeelte hunner plaatslng, âan de leníngon waartoe de vereníglng zou moeten overgaan.
Ds deslnomers zijn slochis verbonden tot beloop van het bedrag der aandeten dle zij geplaatst hebben. Zij
zljn niet hoofdelljkverantwoordoliJk.

de

ArllkellS
De Algemene Vergadering besllst, op grond van een gomotlveerd vorsleg van de Raad van Besluur, over de
do
toetr€dlng. lndien de Algemene Vergadoríng besllst de aanvr"aag tot toetredlng nlet In te wÍlligen, moet zlj haar
Sosllsslng duldelljk moilvoren

lstofê aanvragen tot toetreding, Do Algemene Vergaderlng bepaall de voon¡¡aarden verbonden aan

Een beslult wordt genonten blj meerderheld van twscderden van de geldig uitgebrachte stemrnen van de
vertegenwoordþdo aandelen.
De Algemene Vergaderlng bepaalt het aantal aandelen rvelke aan de nleuwe aandeelhouders worden
toegeksnd.
Ov-ercenkomstlg de arllkefon 34 en 36 van het Decreet v¿rn zes juli tweedulzend en één, [s geen ultlredlng
rnogelljk tijdons de duurwaarvoor de verenlglng werd opgerlcht en/of werd verlengd.
Een deelnemer kan door de Algentene Vergaclering, met twaederden van de geldþ ul(gebrachte stemmen
van de vertegenwoordlgde aandelon worden ultgeslolen wegens esn nvaÍ€ fout of voor hst nlet"naleven van
zljn verblntenlsssn. De betroltken deelnemer dlent opgeroepen en gehoord te worden zo hlj dit wonst,

Bij ultslultlng v€rvalt het aandesl van ds betrokken deelnemer ln de henruaarderlngsm€envâarden en
r€s€rvos van de verenlg[ng en zal h[ aan de verenþíng de schade dlenon te belalen welke het gevolg ìs van het
niet naleven van z[n vorblntenfssen en van z[n uftslulting. De botlokken deelnemer zal slechts recht hebben op
de ultkering van het door hem gestortê kapltaal, lndlon de schade lvaarvân hlerboven spmke, groter ls dan hst
door hem gestorte kapltaal zal dlt van zijn kapltaalstortlng wordon dfgotrokkon. De overbl[vends schuld zal door
hem aan de verenlglng dìenen te worden vergoed. De tn gebreke zilnde deelnemer zal ook zgn, op grond van
z¡jn kapltââlsond€ßchrljvlng, evênrêdig deol dlenen te dragen lnzake de ovornamê van het personeêI, zonder
dat de porsoneslsleden door deze pticht tot ovemame gebonden z$n. Oe nleuwe werkgever waarborgt de op
dat ogenblltt vfgerendo rochten van de betrokken personeelsleden. Het door de deelnemer overgenornen
personeel komt, voor zover het een gameente belreft, met behoud van zlin geldelljk statuut, terecht ln sen
ovegangskader dat goon lnvloed heefr op de personoelsfornatle en uitdovend ls.
Hot ontslag na uitslultlng wordt pas offoclief op het elnde van het boekJaar waarin het werd vedeond en voor
zover alle aan de,versnþlng nog verschuldlgde bedragen werkel{k betaald z!n, tenzf tussen part[en een
ovsreenkomst ls gesloten,
Gedurende de voor torugbetaling vertopen tsmln zal de lerug te betalen som geon intresten opbrengen,
De nioþdeelname aan een verlenglng door een deelnemer dient te gebeuren overeenkornslJg arllkel
v'ljfendertþ van het decreet op de lntergemeentelfllre samenwe*ing.
TITEL III - BËSTUUR EN TOEZICHT
A. RAAD VAN BESTUUR

Artikel14
De vereniglng rvordt bestuurd door een rââd van bestuur, waãrvan de leden bonoemd worden door de
afgemene vergaderlng voor €en tormfJn van zes laar en dle door haar ult hun mandaat kunnen ontslagen
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Dríe klvart van de mandaten wordt rninimaal toegokend aan de gèmesnten houde¡s van aandelen A,

Elke gomeente wodt sen aantal mandaten toegekend op basls van z{n bevolkingsaantal, één per
begonnen schljf van twlntlgduizend fnwoners.

Elke gemeente stelt haar kandldaten aan. lndlen een voorgedragen kandidaat geen lld is van de
gemeenteraad, dfent doze voordracht uitdrukkelflk gemotiveerd, waarln ondermeer de doskundlgheld rnet
behekkÌng tot de statutair bepaalde doelstellingen manifcstwordt aangetooncl.
0e Provincles, houdsters van aandelon B, hebben samen recht op vlor (4) mandaten,
Do bestuurder$ worden door de Provlnclo voorgesteld.
De Algemene Vergadering kan aan de houders van aandelsn C Êen aanla¡ mandaten toekennen dat
maxlmum twee mag bedragon.
De hogor genoemde mandaten worden aangevuld met vljf bestuurders met raadgevende slem, raadsleden
dlo steeds gemeenteraadsledon zijn vân een gemeente-deelnomer, en.verkozen op een lijstwaaruan geen
enkele verkozene doel ultmaakt van hst College van Burgemeester en $chepenen-of aangesteld ls als
voo¡zitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappetijk Wel4n.
Elke gemeente kan daartoe één vertegenwoordlger aanduiden, Zo daartoe door de gemeenteraden van de
dsefnomers meer dan viJf afgevaatdigden worden aangeduid, dan worden zf ln dalende orde gerangsohlkt
ulþaande van het refalief hoogste aantal stemmen dat de l[st, waarop z[ tot gemeenteraadslld verkozen ziJn, blj
de Jongste gemeenteraadsverklazingen behaald heeft.
De aldus vljf hoogst gerangschlklen zullen aan de vergadeing van de Râad van Bestuur deefnemen met
raadgevende stem,
De lsdsn van de Raad van Besluur kunnon uit hun mandaat ontsfâgen worden door ds Algemeno
Vorgaderlng, beslultende zoals bepaald in artiksl 45 van onderhavíge statuten, lndlen zlj daden hebben gesteld
dle een emstig nadael kunnen berokkenen aan de belangen van de vereníglng.
Alleen natuurlljke personen kunnén lid zljn van de Raad van Bestuur. Deze bepaling geldt nfet voor de
aangesloten privaalrechtelfke rechtspersonen zolang zij overeenkomstig artikel B0 van hst decreat van zes juli
hveedulzend en één hûudonds de lntergemeentelijke samenworkíng deel kunnen blijven ultmakon van de
verenlglng.
Arllkel {S
Wanneer een mandaat openvalt, kunnen de overblijvendo besluurders vootloplg een besiuurder benoemen.
Deze voorloplge benoeming gebeurt op voordracht van de deelnsmer dle ook de voorganger had
voorgedragen. De atgernene vergaderlng zal ln haar eerslkomende bleenkomst ovorgaân tot de deflnltleve
ver&lezlng van de nlouwe bestuurder. De aldus bsnoemde bestuurder voltoolt het mandaat van degeno dle h[
voruangt.

Artikel16
Alle besluurders zfln ontslagnemend Í
a.na de eorsto algemene vergadering vofgond op de vemÍeuwlng van de gemoente- en provlncleraden.
b,onmÍddellflk nadat z[ hot openbaar mandaat, dat zlJ biJ þu¡ þe¡oeming bekteedden, orn enþe andere
reden verloren hebbon,
c.wânneer zï niet meer het vertrouwen genleten van de deefnemer dle hsn heeft voorgodragen en door
deze een nleuwe kandldaat lvordt voorgedragen.
Artlkel 17
Hot adlkel 49 van het het deoroet vån z€s Jull tweedufzend en één, houdende de lntergemeentel[ke
samenwerklng ls hlervan toepassing.
Bovendlen is het elke bestuurder verboden :

iì

l,aanwozlg te zfn blj een bsraadslagfng over zaken waarb[ hlj een rechtstreêks b€fang heefl, of waarbU z[n
bloed- of aanverwanten tot en met de vierds graad een persoonllk en rechtslreeks bolang hebben. Dlt verbod
strekt niet verder da,¡ de bloed- en aanvenvanten tot de tweedo graad, zo het gaat orn voordrachten van
kandídaten, benoernlngen, aÊettlngen en schorsingen,
2,rechtstreeks of onrechtstreeks deel ts nemen aan overeenkomsten aþesloten rnet de verenlging,
3,als advocaat, notarls of zaakr'vaamemer op te treden ln rechtsgedlngen tegen cle vorenÌging, Het ls hem
verboden, ln dezelfde hoedanlgheld, ten behoeve van de lntercommunalo te plelten, raad te gevon of op te
treden ln enfgs beMstfng, tenzf dit kosteloos gebeurt.
4,op te treden als taad$man vân eon personeelslld in tushÞaken
Wordt van ambtswege als onlslagnemand en nlel herklesbaar besohouwd ds bsstuurder dle handolt tegen
de verbodsbepalÍngen van onderhavig artikel, De algomene vergadoríng spreekt de van rechtswego
vsrvallenverklaring ult bf een met redenen omkleed bestult,

ArtlkellS
Ds bestuurders zlJn nfet persoonttjk gobonden doo¡ de verblntênlssên van de vorenlgtng.
De bestuurders z{n, ovoreonkomstig het gsmene rccht lndlvlduest verantwoordelfik voor do uitoefonlng van
hun mandaat. Zlj kunnen echter persoonlijk nlet aansprakolijk gesteld wotden voor de verbintenlssen
eangegaan door de verenlglng.

Artlkell9
Om de zesJaar verklest de raad van bestuur op zijn eorste vergadering na de eersts algemene vegaderlng
dle volgt op de vernleuwing vsn de raden een vaozitter, een ondervoozltter en esn cecfgtarls.
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De vootzitter wordt gekozen onder do beetuurders dle op voordracht van de deelnemers-gsmeonten
bonoomd zijn, en dle burgomeester, schepen of gemeenteraadslld zljo.
Þe raad van bssluur mag de secÍelâris ook þuiten z[n schoot klezen, voor eon termln van zos laar, Þlt
mandaat is hemleuwbaar.
ln geval van afrrezigheld van de voor¿ittor en van de ondervoozlttor worden de vergaderingen voorgozelen
, door de bestuurder mot het grootst aanlal diens$aren fn de raad uit de groep van de gomgenton"deelnemers.
Bljgelljkheid van dlenstJaren zalde oudste het vooøittorschap waarnsmen.
Artlkel20
De raad van bestuur vorgadert op ultnodlglng van da voozltter. Welgert de voazltter de raad bljeen te
roepen of oên punt op de agenda te plaatsen of ls hlj befet zulks te doerr dan kan de raad, op ultnodlglng van

tleo

bestuurders worden bijeengeroepen, of ¡(unnên tweo bostuurders het gewraaKe punt op de agenda doon
lnschdjven.
Ultgezonderd ín gêvâl van hoogdringendheld, moeten de uitnodlglngen met vormelding van de agenda ten
mlnste acht vrije dagân vóór de bljeenkomst gepost zljn,
De bljeenkornstcn van ds raad van bestuurworden gehouden ln de zetet van do vorenþlng ofln een andere
op de ultnodtgtng vermêldo plaats.

Artlkel2l
Do Raad van Bestuur zetelt slechts op geldÍge wljze wanneer de meerdorhsid van de bestuurders aanwozig

of vertegenwoordþd is, Voor het berekenet¡ van het aanwezigheldsquorum worden de leden met advissrende
stern, zoalg bedoeld ln artlkel 14 nlet meegerekend.

lndlen op oon zltting de raadsleden niet in voldoende aantal zün, u,ordt een nleuwe vergaderlng
bljeengeroepen blnnen de dortig dagen; de raad kan dan geldfg beslulten, wat ook het aantal der aanwezþen
ls, doch enkelvoor de punten dle blj de eerste bïeen¡oeping op do agehda waren geplaalst,
Artlkel22
Elke hestuurder beschlkt over één stem.

Een bestuurder kan hocgstens één andero bestuurder vertegenwoordlgen dis hem daarloe sohrlfrolljl<
volmacht geaft, overoenkomslig de bepallngen van artlkel 5 van hot tlecreol van óén juli nogentlenhondertl
zevenentachtfg. Volmaohtgevor en volmachtdrager moeten hotrdo¡ zljn van dezellde reoks aandelen. De
volmacht moet de naam van beldsn vermelden, alemsde de datum van de snkelo zitting, waarvoor de volmacht
wordt verleend,
De besluiten worden gsnomen blj meerderhetd van do geldþ ultgebrachte stemmen van de aanwezlgo of
vertegenwoordlgde bestuurdors, rnits tozelfdertljd oolç de meerderheld wordt bekonron van de geldfg

uitgebracht stemrnen van de aanwezþe

of vertegenwoordigde bestuurders, die op vaordracht van

de

deelnemersgemeenten zljn benoemd.
Bij staklng van Êtemmen ls de stem van de vooaltter besllssend.

Artikel2S
De besluìlen var¡ de raad van besluur worden g€notuleerd on onderteltend door de voozltter of zíjn
plaatsvervangor en mlnstens twee aanv¡ezlge leden.'Dit vetslâg zal ook het lndividueel stomgedrag van do
ledon vermelden.
Ðo gemandateerde of volmaohtdragers tekenen voor zichzolf on voor de door hsn vort€genwoordlgde
afrrozlgen. Deze notulen worden in een specìaal reglster samengebracht en de gegeven volmachten worden
uitdrukkelljk vermeld,
De eenslilidende aßchrlften en de ultlreksels worden door de secretaris van de raad ondgrtekond. Z\
wordon blnnen de dertlg dagon toegostuurd aan alle bssluurders.
Een lljst met een beknopte omschrijvlng van do besluiten rvordt binnen de twfntig dagen na hel nemen van
het besluit vevonden aan de Vlaamse Regerlng. Vanaf de dag van verzendlng aan cle Vlaamse Regering wordt
de l[st gedurende mlnstens twlntig dagen ter lnzage gelegd van het publiek, Dezelfde lljst wordl gopubliceord
op de webslte van de verenlglng.

Een afsehrlft van de beslulten mot beUekklng tot de rechlspositíeregellng van het porsoneel en hel
sanedngsplan waarvân sprake ln artikel 75ter van het decreet van 0 Jull 2001 .houdende de Intergemeentel[ke
samenwerking wordt bìnnen de hvlntlg dagen na hot nomon van het beslult vorzsndon aan tle Vlaamse
Regerlng,
De gedetaifloerdo notulen met biJgevoegd het stemgedrag vân de lndlvlduele fedon en alle documonten
waar ln de notulen nâar verwezen wordt, tlggen ter ínzage van de gemeenteraadslsdan op hçt sewetariaatvan
de aangesloten gemeenten an van de provlncleraadsledon, op de grlíle van de provlnolehulzon van de
aangesloton provlncles, onverminderd de decrotafe bepallngen ínzake de openbaarholtl van bestuur.
Op verzoek van eên raadslld kan het deelnemende besluurvragon om de notulen en alle sfukken waamaar
ln de notulon wordt verwezen, sleklronlsch ter bóschikking te stellen. De voroniglng stelt de gevraagde stukken
elektronlsch ter besohikking aan.het deelnemende þestuur en het deelnemende bestuur bêzorgt ze aan het
raadslkl,
Dlt arllkel doet geen albreuk aan de mogel$kheìd van stmfrechtelíJke vervolglng van de madsledon wegens
sohonding van het beroepsgehelm, overeênkomstþ artlkel 458 van het $trafrvêtboek,

.

Artlkel24
Het jaawerslag, de stukken betreffende de jaanelrenfngen en het ontworp van winstverdallng welke door de
Raad van Bestuur aan <le faarvergaderlng zullen onderworpen worden, evenats het verslag van de Rovisor,
worden blj de uitnodþlng tat ds jaarvergadedng gevoegd.

Artikel2S
Do op voordrachtvan da doolnemendo gemeenten en provÌnoies benoemdo bestuurders br€ngen mlnstens
tu¡ee maal per Jaar tiJdons een openbare vergadering van de gemeenteraad of van ds provincloraad dte hen
heeft voorgedragen, verslag uit over de ultooÞníng van hun mandaat en verstrokken toelíchtfng bil het beleld
van de verenlging.
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Artlkel2ô

De raad van bestuur bezlt de meest ul(gebrelde bevoegdheden om alle daden van besluur en van
beschikklng betreffende de verenlging te stellen. Zln bevoegdheden strekkon zlclt uit over alles wat nlet
ultdrukkolijk door de wot of door de statuten aan de algerneno vergadering is voorbehouden. Hij mag
elgenmachtlg atle hvljfelachtlge en niet voozlene govallen beslechten,
De Raad van Bestuur ls bovoegd voor alle personeelsaangelegenheden lnoluslef de bepallng en ulfuoerlns
van het adrnlnislratlsf Bn geldelük statuut en het arboìdsreglemont.
HíJ kan krachtens zijn elgan bevoegdheid de handelingen venichten, dle verband houden met het doel van
de verenigíng zoals bepaald ln artiltelS hietboven,
Artikel2T
Een twes derden meerderheld ls verelst voor elk heslutt betreffende de voorctellen van wìlzlglng aan de
etatuton die aan de algemene vergaderlng worden voorgelegd, de hypothecalre lnschrljvfnge¡, de toekennlng
en de teruglrekklng van bevoegdheden, de ulþifte van obligatlos en lenlngen In hot aþemeon sn hot opmaken
en do goodkoudng van de lnventads.

Arllkel23
De algemono vergadering mag de bestuurders eon presentiegeld toekennsn, afgezien van de vergoeding
van hun werltel$re verplaatsîngskosten en dlt blnnen de perten en overeenkomsttg do wettelüke en deeretals
bepalingen in dit verband.

Allkel29
De raad van besiuur roept de aþemeno vergaderlng :o dilcwljls samen als h[ zulks nodlg acht, H[ ls tot
bijeenroeptng verplicht, zodra een aantal leden die gozamelijk ten rnlnste een vljfde (115) deel van het tolaâl
aantal aandelen bezìtten, er om vezoeken,
Bljgebrek aan oproeplng binnen ds tlon dagen na eên deçelíjk veftoêk, ltan de algemena vergaderlng
rechlstreeks worden samongeroepsn door de betrokken aandeelhouderg,

Artikel30
De reshtevorderingen, zowel bìJ efs als bij verureer, worden in de naam van de vereníglng door de,mad van

beshur ingestetd op veøoek en dagvaatdlng van de vooaltler van dê raad van bestuur, of van de
ondervooaltter, of van een bestuurder die hern veruangt, of van eon gevolmachilgde,
Artlkel Sl
Bulton het geval van bflzondoro bsvoogdheldsdelegatle door de raad van bestuur, zullen de akten dfe de
verenþing verblndon, door twoe bestuurders worden ondertekend veaawan er een behoort tot de bestuurders
aangesteid door de deolnomers.gemeenlen. De handtekenlng van een enkele bestuurdor of eon
gevolmachtlgdo vân de raad van bestuurvolstâât nochlans onr lcw{jtlng le geven aan de Post, ds telegraaf en
de telefoondiensten en aan de ondememlngen of de dìensten van vervoer,
B, GEDECENTRALISEERDE ADVIESCOMITE$

Artiltel32
De raatl van bestuur kan gedecentraliseorde advlescomftés ínstellen waaNsn h[ do samenstelllng bepaatt'
Ðeze mogelijkheìd houdt op te besiaan b{ de algehele vetnieuwlng van de besluursotganÊn naar aanlelding
van de gemeenteraadsverklezíngen van 2012.
Aan sen advìescomlté kan geen beslissìngsbevoogdhofd vlorden toegekend.
De leden van het advfescomité duldan ln hun mldden een voorzltter aan.
De vooaitter en cle ledsn van de Raad van B€stuur kunnen zonder stemreoht dê v€rgaderlngon van het
advlescomlté bi1\uonen.

rl

Aan de leden Wordt een prosentlogeld loegekend overssnkomstig de toef<ennlngsvoorwaarden dlê z¡Jû
vaslgestold doorde Vlaamse regerlng.
Het advlescomité vorstrokt advlezen over de lopendê projecten evenals wanneer het hlerom wordt gevraâgd
doorde Raad van Bestuur,
H€t ddv¡sscomlté vêrgâdcrt mfnsteng vlermaal perJaar en wordl rninstens acht dagen voor de vegadedng
b[eengeroopon door de voozÍ[ervan het comifé.
Éen lfd behoudt z[n mandaat tot hf vervangên wordl door het bestuur dat híj vertegenrvoordþt.
tschfapping van Arlikel 331
C. TOEZICHT
Art¡kol34
Het toezlcht op de verenlging wordt ultgeoefend door aen of meêr rovlsoten, benoernd door de Algernerro
Vergadering voor e€n perlode van maximum drle Jaren en op wie de desbeheffende artlkelen van het Wetboek
van Vsnrrootschappsn, van toepasslng {s.
Een fovlsor kan wordon herbonoomd telkens voor een nleuwe periode van maxfmum drle jaron. Zijn eretoon
wofdt vaÊgêsteld door dezolfde Aþemene Vergadaring die over z[n aanstellìng beslíet.

Artikê|35
De revlso(en) lslzljn ondenvoruen aan cle wettelijke en reglementake bepalingen die dft ambt en de ermoo
verband houdende bevoegdheld regelen.

Art¡kel36
Do rovìsor osfent een onbeporkt rosht van toezlcht ult op alle venlohlfngen van de verenigÌng. Hlj mag
Inzage nemen, doch zonder ze te vorpfaatsen, van de boeken, de briefr¡vlssellng, de verslagen en processen.
veñaal el ovÊr het algemeen van alle schriflursn ên doceìêrs van de verenlglng. Hlj ltan door ds Algemene
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Vergadedng of de Raad van Bestuur rnet bijzondere toeztchlopdnchten worden belast
Hil ovorhandlgt tfen weken voor de Jaarvergadering, aan alle bestuurders, een verslag. Dlt verslag moet
ondermeer de nodlge gegevens bevatten om te kunnen oordelen op welke vlljze de staluton en de wettelljke
voarschñflsn worden nageleefd, Het verslag behelst evonccns alÌe gewenste ên verelste lnllchllngen
belreffende do Jaanokeningen.

ArtlkolST
Onvennfndord de bepatlngen waarbf sommige beslisslngen onderuorpen zijn aan het b$zondor toezlcht,
beslissingen van alle organen van de dlonstverlenende en opdrachthoudende veroniglngen
ondonrorpen aan hat bestuudf lt toezlcht van de Vtaamse regering,
T1TEL IV - DE ALGEMENË VËRGADERING DER DEELNEiJERS

zfn alle

AdikelsS

De

regelmatþ samengestelde aigemene vergaderíng vertegenwoordlgt

de

algeheelheid der

aandeslhouders. Haar beslulten zljn, blnnen de pe*en van dç wol en van de onderhavþe statuten, voor alle
aandeelllouders blndènd.
Z[ heoft de moost ulþebrelde bevoegdheden : zij kan, bfnnon ds perken van de wel, alle mogel{ke
wijziglngen aan de slatuten aanbrengen onder voonvaarde evenwol daarbij de beschlkklngen to eerbledlgon
dlonaangaande ln o¡lderhavige statuten vervat. ZiJ dlent te beslissen over de exploltatle ln sectoren en
g€westen en tevens de pdncipiële richtlfnen tê goven voor de onrosrende venlchtlngen van de verenfglng,
Artikef 39
De algemene vorgadeñng wordt voorgêzêt€n <loor de vcozittor van de raad van boetuur of door de
bestuurder dle, overeenkomslþ de bepalfngen van arlike[ 20, de voozittor vervangt.
Zíj stelt een bureau samen, waartoe behoren de voonltter, ftvoe stornopnemers en een secrotads ] de
stemopnemers en de secretaris worden door de algemene vergadeñng aangedu[d.

ArtikÊ|40
Ðe Algemene VergadeÍng ls samengesteld ult de aandeelhouders of hun lasthebbers. ZfJ beschlkken over
zoveel stemrnen als aanclolen.
Efke aandaelhouder A kan per begonnen sch[f van 50,000 lnvo-ners en per begonnen schljf van 5,000
aandeþn eon vertegenwoordþer op de Alge.mene Vergaderlng afuaardîgen. Ook <is overÍge aandeelhouders
mogen elch door meer dan één percoon laten verlegenwoordigen.
Gaen van de aangedulde afgevaardþden mag lid zijn van de Raad van Bestuur.
De dêefnemêrs bepalen, tegelfik met de aanduìding van de afgevaardlgden, het aantal slemmen wâarover
elke vertegenwoordlger beschikt.
lndlsn een aandeelhouder deze laalsts aanduldlng nlet geeft, wordl het aantal stemmen gelijk verdeeld
tussen zf n aanwezlge vertegenwoordlgers.
De gomeentellke vertegenwoordlger ln de algomenc vergadodng wordt aangesteld voor de duur van de
legfstatuur. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordlger fn de algemene vergacledng wordt
horhaald voor elke Algemene Vergadeñng.
De losthobbsrs van de aandoolhouders mosten drager zdn van volmachton.
De volmachten zullen ten mfnste hvee dagen vóór de verga<ledng op do zetel van de verenlglng worden
ingediond. Ds voozlttor van de vergadedng mag nochtans b[ b'¡'zondor beslult dat voor allen gelijk geldt,
laattijdig lngediende volmachten aanvaarden,
De lasthebbers tekenen, alvorens de vorgadering blj te wonsn, eon aanwozigheìdslflst. De l[st, door de
stemopnemers voor echt verklaard, wordt blJ de notulen dervergadering gevoegd.

Artikel4l

De Algemone Vergadering moet elk jaar worden samengsroepên In de eerste hslft van het Jaar en ln de
loop van het laatste trimester van elk Jaar ìn de zetel van de veronlglng of tn gen andere, op de ultnodlglng
vermelde plaats.
Tijdens de eerste Aþemene Vergadedng wordt de Jaan'ekonfng vaotgesteld aan de hand van het verslag
van de Raad van Bestuur en hot verslag van de revlsor en wordt tezelfdert[d kwùjting vsrleend aan dõ
bestuurders en de revlsoren.
Tijd€ns ds tweede Algemeno Vergadedng worden de te ontrv¡kkelen aoltvltelten ên de ts volgen strategle
voor het volgend bookJaar besproken, tegeJlk met een doorde Raad van Bestuur opgestolde begrollng.
Behalve ln gevaf van hoog<fringen<lhçid, door de Raad van Bestuur met twee derden meerderhold
äangonomen worden de datum en de agenda van de Algem€ne Vergâdsrlng ultorlljk 42 kalenderdagen bij
aangetekende brÍef aan de aandeelhoudors meegedeold, lngeval van hoogdrlngendheld wordt deze têrmljn
bepeftt tot 30 kalenderdagen.
De agenda wordt opgesteld door do Raad van Festuur. De documenlatle betreffende de agonda wordt b[
de uitnodlglng gevoegd.
lndlen de agonda voorstellen tot wijztglng van onderhavige statuten bevat, dlenen deze voorstellsn er aan
toegevoegd.
Bultengêwone algemene vergaderingen worden bfleengeroepen, heE[ blj beslult varr dç raad van besluur,
heÞij op vezoek van de revlsor, heÞij op ver¿osk van deelnemers tlle ten minste een vffde van het
maatschappelflk kapltaal vortegenwoordlgen. Z\ dlenen '14 dagen vooraf aan de raad van bestuur hlorva¡
mededeling te geven.

Arlikel42
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De besluiten worden genomsn b$ meerderheìd van de geldlg uitgobrachte stemmen van de
vortegenwoordlgde aandolen, behalve tn gevallen bepaald door de wet of door ondorhavlge statutoû, Bfi staklng
van slemmen fs het voorstel verworpen.
Elk bestuìt van de algemono vergaderlng, ongeacht of dlt dient genomen te wordon biJ gewone meerderheïd
of tweederde of drievlerde moerderheid van de geldtg uitgebraohte stemmen vân de verl,egenwoordigde
aandelen, Is slechts geldþ lndlen tezelfdertijd do idenlloke verefste meêrderhold werd bekomer¡ van de geldlg
ullgebrachte st€mmen van de vertegenwoordþde gemeentelljke aandelen.
Artikel4S

à

ls het aantal der aanwezlgo ofverlegenwoordlgde aandeelhouders onvoldoenclg 0m te treraadslagen, dan

wordt blnnen een termljn vân zestlg dagen een nlouwe algomene vegaderfng bìJeengeroepen; dsze

t)
(¡

vorgadedng mag geldÌg beraadslagen over de punten welke voor de tweede maal oþ de agenda voorkomen,
welke ook het aantal der aanwezlge of vortegenwoordlgde aan<lolen zl" ln de oproep tol de vergaderlng moot
aan deze beschlklrlng worden herlñnerd,

4.

Artikel44
ln geval vafl borâadslagìng over een voorstel tot wijzigíng van de statuten, wordt de wijzlglng aangonomen
meerderheld van drlevierde van de geldþ uiþebrachte stommen van <le vortegenwoordigde aandelen op
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voonruaarde dat de meerderheld van de aandelen vertegenwoordlgd ls.

Zoniet, ls de tweade vorgaderlng nodlg dle besluit op ldentleke wiize wat ook hst aantal van de
vertêgênwöordlgde aandelon zlj, doch enkel voor de punten, die b[ de eerste oproeplng op de agenda waren
geplaatst,
De gestemde wljzlgingen aan de statuten worden slechts van kracht na goedkeudng door de Vlaamse
Regerlng.
UiterllJk negendg kalenderdagen voor de Algemene Vorgaderlng dle de statutorrwfzlglng moet beoordelen,
wordteen doot de Raad van Besluuropgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.
Er moet vooraf ovér beraadslaagd en beslfst worden door ds gsmeontoraad van elk der aangesfoten
gemeenle*. De besllsslngen ter¿ake van hun raden bepalen het mandaat van de respectievelljke
afgevaardigden op de Algemene Vergadering. Een afsohrift van de mededollng van de voorgeslelde
statulent¡rijzlglng, alsmedê esn ultlreksel ult het reglster van de gomeenteraadsbeslullen wordt b'rj dê notul€n
van do vergaded¡g gevoegcl.
De deelnemers dle nalaten blnnen de gsstelde terrnijn een besllssing te nemen en voor te leggen, wordon
geacht zìqh te hebben onthouden. De onthoudlng bepaatt het mandaat van hufi laslhebbers ap de Algemene
Vergaderlng.
Voor het overlge golden b[ een statutenwüzlglng de bepalingen tszake van het decreet van zes Jull
tweedulzend en één, houdende do lntergemeenteliJke samenwerking.

Añikel45
Do Jaarvergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van þestuur en van do rovísor.

Ze beslult over de conoluslgs van ds verslagon, over de jaanekenlng en over de bestemmfng van hot
resultaat en geeft klvültng aan de bestuurders en de revlsor.
Het jaarverslag omtrent de aclivlteilen van <le voreniging, de taarrekonìng zoals vaslgesteld door de
Algemene Vergadering en het verslag van de Revlsor worden toegezonden aan alle deelnemers b[nnen de
vìjfenveertlg kalendenlagon volgend op de Jaaworgadering.

Artikel46
De bsslulten van de aþemene vergaderlng worden, ln processen-verbaal opgenomên en in een b[zonder
legfster b[gehouden, getekend door de leden van het burcau en door de aan<leslhot¡ders of hun lasthebbers
dle er omvezoaken.
De afschdften of ulttreksels van de beslultert van de algemene vergadering wordon ondertokond door de
voozífter van de raad van besluur of tloor tv¡ee besluurders.

De verslagen van de beraadslaglng van de algernene vergadering nroeten blnnen de dertig dagen aan alle
deelnemers overgemaakt worden.
Een lflst met sen beknoptê omschruvlng van do beslulten rvordt blnnen de tvlntþ dagen na het rremeû van
hst beslult venonden aan de Vlaamse Regedng, Vanaf de dag van vozendíng aan da Vlaamse Regering wordt
de lijst gedurende ¡nínslens t',vlntlg dagon ter lnzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubficeerd
op de website van de verenlglng.
Eên ätschrlft van de beslulten met betrekklng tot do rechtsposltleregelfng van het personeel en het
sanoringsplan waaÌvån sprake in srttkel 75ter van het decreet van ô Jull 2001 houdende de lntergemeentelljke
samenwerking wordt bìnnen de tvrintlg dagen na het ncmen van het besluit vezonden aan de Vlaamse
RegerÍng,
TITEL V " BOEKJMR, JAARREKENING, BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Aillkel47
Het boolrjaar vangt aan op één Januarí en eindlgt op één en dertlg december. De raad van bestuur maakt
per 31 decembor van elkJaar de Jaanekenlng, alsmede een ontwerp voor de bestemmlng van het resullaat, op.
Þlij stelt tenmlnete één maand vóór de Jaarvergadering en dlt zonder verplaats[ng van documentan, alle
stukken veralst voor de conlrale van alle geschrlften ter beschlkklng van het colloge van commissarlssen en van
de commlssarís-revlsor.
Ðe boekhoudlng van de verenlglng wordt gehouden voþens de weþevlng op de boekhoudlng van de
ondememlngen en de richtl[nen dle de overheld ultvaardigt met betrekklng tot de boekhoudkundþe
vorlchtlngon van de lntergemeentolijke samenwerkingsverbanden.
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Artlkel4S
Op voorstel vsn do Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadoríng een b[drage vragen van de
deelnemers voor hêt dekken van de werklngskosten, zo deze nlet door de normale werklng van het
samenwerklngsverband ¡(unnon worden gedekt.
Abstraatia gemaakt van de kosten gomaakt ter vervulllng van de ln artlkel 3 3' geformuleerde doefstelllng,
v¡ordt deze voor de gemeentel{ke deelnerììers beperkt tot maxlrnurn één euro twintlg cent, aangepast aan da
index der ktelnhandelsprijzen. Voor de B-aandeelhouders wordt deze, eveneens ondef dezslfde voorþohoud
gerolateerd tot hot bela'ng van hun aandelen t.o.v, die van de gerneenten
De b$dnage voor de algemene workfngskosten, zo noodzakelijk, moet toelafen

bostuursorganen

to

dekken

en de

gemeenteli,ike deelnemers gebrulk

te

de werklng van do
laten maksn vân een

baslsdlenstverlenlng d[o een rulm geheol van eerstel[nsdlonsten omvat blnnen de vastgelegde doelstelllngen.

Arllkal49
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Ðe winst ls het verschll tus$en, enozfids, het totaal van alle ontvangsten voorlkomend van de bedrijvigheld
der verenlglng en, andezijds, het totaal van alls rechtstreekss en onrechtstreekse kosten en lastan waartoe
deze bedrÌjvigheld aanleldlng geeft '
Aan het resullaat wordt de volgende bestemming gogeven:
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Bíj winst:

a.V[f procent voorafrreming voor de vorming van de wettel[ke reserve. Ðeze afhoudlng fs niet rneer verplicht
wanneer de wettelijke reserve 1Û7q van het kapitaal heefr berelkt,
b.Een dotatie aan do beschikbare re$erye voor êon bedrag gelljk aan vijf procent mlnlmum en twlnt¡g
procent,maximum van het volstort kapitaal. l.let bedrag van dlt godeolte wordt |oder Jaar bopaald door de
aþernene vergadering op voorstel van de raad van besluur. Dlt gedeelte ls herkrljgbaar gedurende do twee
boe$aren dte het del¡cítaire boekJaarvolgen.
principe verdeold over alle aandelen overeenkomstig, pro rata, de
het saldo wordt
kapltaalvertegenloordlgende waarde van de aandslen deWelk€ ovsreenslemt met do onderschefden îomlnale
waardo van olk aandeel. Op voorstel van de raad van þeeluur kan de algemeno vergaderlng het saldo geheel of
gedeeltetlik aan de beschlkbare reseFres toekennen of naar het volgend faar overdragen.
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BlJ veflles,
Wanneer een boekjaar met verlles wordt afgesloten, wordt dlt vedtes vereffend door afneming van de
tesêrves, Zo doze ontoerelkend z[n, rvordt het saldo naar hot volgend boekjaar ovorgedragen.
Wanneer ten govolge van geled€n verlles het nctto-actfef van de vorenlglng gedaald ls trct mlnder dan de
helft van hst vast gedeelte van het kapitaal, moet de algomene vergadering blieenkomen blnnen een termln

van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlles fs vasþesteld om te beraadslagen en te beslissen over
een door da raad van besluur opgesteld eanerlngsplan
De raad van bestuur verantwoordt z'rjn voorstellen ín dit saneringsplan dat uiterlljk drie weken voor de
algemene vergadering aan alle deelnemors en aan de toçzichlhoudende overheid wordt voorgelegd, samen
met de oproeplngsbrief en alle bijbehorende dooumentsn waarult de noodzaak van hot saneringsplan blljkt.
De algemene vergaderlng besllst onder de voorwaarden bepaald ln arllkel gg van het decreot op de
lntergemeentslijke samenvreftlng. lndlen hst sâneringsplan nìet of ln onvoldosnde mate wordt aanvaard, kan
artlkelTõ octíes van dllzelfde decreetworden toegepast,

ArtlkelS0
De .laailekeningen worden, bìnnen een termljn van dertlg kalonderdagen na hun vaststelllng door de
algemeile vprgadering, door ds bestuurders neergelegd blj de Nationale Bank van België, met vermeldlng dat
ze nog ondorworpen zijn aan het admlnlslralíef toezlcht.
Blnnen een terrn'rjn van dertlg kalenderdagen wordt de Natlonsle Bank van Beþlå op de hoogte gebracht
van het vorstrijken van de in het voorgaande lid bepaaldo termìjn,
TITEL VI " VERLËNGING * ONTBIND¡NG " VERËFFENING

ArlikelSl
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i . . Een venenglng van cls. " veren¡ging geschledt overeenkornstlg artikel 35 vân het deoreet op
j fnfergemeentolljke samenwerklng.
Op een deelnemer, die nlet deefneemt aan tle verlenglng, ziJn do bepalingen van arllkel t5 vferde lid van
toopassing.
Éen vroegtlidþe ontblnding van de vereniging gaschledt overeenkomstþ ar{ikel 37 ven het decreet op de
lntergemeentel[ke samenwerking.

ArtikelS2

. lngeval van nlet-veilenglng of vroegtljdlge ontbindlng van de vereniglng bênoemt de aþemeno vergadoring
één of maervereffonaars en bepaalt hun vergoedlng,
Het college vân v€reffenaars wordt samengesteld, zetelt en boraadslaagt volgens dozelfde regels als de
raad van bestuur,
lnzake de bbloqgdheden van de vereffenaars en de wijze waarop de voreffenlng dlent te geschleden zfn de
bepallngen van hetwetboek van vennooischappen van toepaeslng,
Hêt nêtto maatschappeÌUtt actlef zal aan de deelnemers worden ullgekeerd overeenkomstlg, pro rata, de
ondersshelden kapltaalvertegenwoordlgende waarde van de door hen onderschrsvsn aandelen dewslke
overeenstemt rnet de onderscheiden nomlnale waarde van elk aandeel. Over de overeenkomsten ln ve¡band
met de bestemm[n-g. van de goederen. en het lot van het personêet zâl door de algemene vêrgadsrlng besloten
worden vóór hot afslulten van do veroffenlng.
TITEL VII . BIJZONDERE BESCHIKK¡NGËN.
ArfikelS3
Elke aandeelhouder, elke bestuurder, commlssarls of vereffenaar van de vereniglng dle nlet ln Selgië is

gedomlcllieerd, zal ln Befglö keuze van woonpfaats doen voor alfes wat de uifuoerlng vari onderhavige statuten
betreft.
B[ gebreke higrvan, zal elke oproaplng en notificerìng, ham geld(g- ge.daan worden op de zetet van de
verenþlng, waar hlj van rechtsu'ege geacht wordtgedomlcläeerd te lun.
TITEL VIII. ¡NFORIvIATIE EN COMMUNICATIE.
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ArtikelS4
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Do vorgadedngon van tlo Algemene Vergadering zljn openbaar.

ñ
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Da Raad van Ðestuur draagt de verantwoordofljkheld het Jaarvcrslag aangaande werklng van

de
verenlgìng, tUdíg en ln de gepaste votm¡ voor te leggen aan alle gemeenteraden en blj de statutake organen
van alle an¡lere.aangesloten leden en na goedkeudng ervan, de verspreiding fe veaekeren blj alle
gemeenteraadgleden en derden, In een naar de tfdsomslandþheden, aangepaste vorm ên met zln voor
openheld en duìdolljkheld.
Do Raad van Bestuur draagt de verantwoordslijkheid om alle besluiten, zowel van de Algemene
Vergadering als van de Raad van Bestuur, welke van b[zondere botekenis zijn voor dê bevolfilng, kenbaar te
maken in êên eveneens naar de t'rjdsomstandlgheden, aairgopaste vorm met zin voor openheld onîuldoliJkheld.
De Raad van Bestuur legt aan de Jaawergadering, clle ptaals vindt ln de loop van het eerste rverklngs,laar
na de algehele vemieuwing van de gemeenteraden, een ovafualierapport voor over do vrerklng van de
verenþlng on de oi:Jectleven voor de komende zes Jaren, en dlt overeenkomsttg de Þepalfngen van ñet artlkel
70 van het Decreet van zesjuli twoodulzond en 6én.
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